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“APropos” is het officiële orgaan van Amicale de Pétanque.
Mailadres: APropos@AmicaleDePetanque.nl
De redactie bestaat uit de leden Peep Vreeswijk en Hans Hijne.
Voor geschreven kopij: Sterappelgaarde 6, 3824 BK Amersfoort
Of aan ons geven als we in de accommodatie zijn.

Datum inleveren kopij (eerder mag ook) 29 januari
Locatie
Jeu de boulesvereniging Amicale de Pétanque te Leusden is opgericht op
5 augustus 1993 en aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)
onder nummer 8023.
E-mail: info@amicaledepetanque.nl
Kamer van Koophandel Gooi en Eemland nummer 40507765.
Rekeningnummer: NL51RABO0335972993
Jan Bannink Sportpark, Bavoortseweg 31, 3833 BM Leusden (achter Fort33).
Geen post sturen, want er is geen brievenbus aanwezig! Post via secretariaat.
Het complex omvat 22 verlichte buitenbanen en een verwarmde pétanque-hal met
10 binnenbanen en een afgeschermde kantine. Telefoonnummer: 0334321285
Speeltijden
maandag
19.30 – 23.00 uur
woensdag
13.30 – 17.00 uur
Voor de overige dagdelen zoeken we nog leden.

Bestuur
Rudolph de Groot
Marian Vreeswijk
Hans Hijne
Herman Kok
Bart Berens
Bauke Bokhorst
Peep Vreeswijk

De verdeling van de portefeuilles gebeurt binnenkort in
onderling overleg.
Het bestuur kan op dit moment bereikt worden via
e-mail pvrswk@gmail.com
of telefonisch 06-16922567
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Van de redactie
Het oude jaar zit erop. Wat een spannend einde was dat! Het leek maar weinig
te schelen of onze vereniging zou ophouden te bestaan. En dan de uitkomst met
een bestuur van wel zeven leden. Het moet in het nieuwe jaar 2020 lukken om
een goede doorstart te maken. Aangezien het ledenaantal nog steeds daalt,
hebben we daar wel de inzet van alle leden voor nodig.
In het afgelopen jaar ontbrak het aan die inzet voor de APropos zeker niet. De
inbreng was vaak groot. Zo kunnen we vaak genieten van de verslagen van
reizen naar verre landen. We hebben kunstenaars in ons midden die hun werk
laten opnemen met interessant commentaar. We hebben leden die langzamerhand een vaste bijdrage leveren. Ook de rubrieken krijgen we in elk nummer
redelijk vol. De ‘tien vragen’ worden enthousiast beantwoord, dit keer door Chris,
die meteen maar een oud verhaal opdist uit het verleden. De ‘leuke voorvallen’
in onze vereniging liggen voor het oprapen en kunnen leuke verhaaltjes
opleveren. Misschien kan in 2020 daar iets meer mee gedaan worden. Een
reactie naar de redactie is voldoende. Wij schrijven het wel.
Er wordt een nieuwe impuls gegeven aan de uitleen van boeken. En ga zo maar
door.
Ook de toekomst van de APropos ziet er in het nieuwe jaar dus rooskleurig uit.
We wensen dan ook voor ieder lid tijd en ruimte om te genieten van de inhoud
van dit blad, en misschien zelfs tijd en ruimte om ook een bijdrage te leveren
aan een APropos in 2020.
Veel leesplezier in het nieuwe jaar.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Wij repareren klokken
Bel voor informatie : 06-22883015
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Van het bestuur

Om te beginnen natuurlijk allemaal een heel goed, gezond en sportief 2020
toegewenst. Hopelijk hebben jullie allemaal leuke feestdagen gehad en zijn jullie
niet te veel kilootjes aangekomen.
Evert heeft tijdens de extra algemene vergadering een goed idee aan de hand
gedaan hoe we ons ledenaantal kunnen vergroten. Persoonlijk lijkt me dat een goed
plan, eens kijken in hoeverre dat ook te realiseren is.
Jemig, wat is de laatste maand van 2019 weer voorbij gevlogen. Met de extra
algemene vergadering die we hebben gehad, is er in ieder geval weer sprake van
een voltallig bestuur, met dien verstande dat Hans tot het bestuur toetreedt op het
moment dat de overdracht met Jeroen heeft plaatsgevonden en de kascommissie
de controle heeft uitgevoerd. We hopen dat die activiteiten aan het begin van januari
afgerond zijn zodat we daarna aan de slag kunnen met 2020. Aangezien Jeroen
vanaf 1-1-2020 geen deel meer uitmaakt van de vereniging, zal ik totdat Hans tot
het bestuur toetreedt, aanspreekpunt zijn voor als er vragen over de financiën zijn.
In januari gaan we als nieuw bestuur met elkaar om te tafel zitten. Tijdens die
bestuursvergadering verdelen we de taken binnen het bestuur. In de volgende
APropos zullen we jullie het resultaat daarvan kenbaar maken. Ook zullen we dan
de eerste voorbereidingen moeten starten om de jaarvergadering van 2020 voor te
bereiden. En we zullen dan een update moeten gaan maken voor het beleidsplan,
want dat liep t/m 2019.
Het gerucht dat Amicale zou stoppen, is heel snel gegaan in de boulewereld.
Waarschijnlijk is dat ook de reden dat er voor het toernooi van begin januari
nauwelijks deelnemers zijn gekomen. Het is aan ons allen om als we ergens van die
geruchten horen, ook aan de slag gaan om duidelijk te maken dat de situatie anders
is.
Staan er ook nog andere zaken op het programma? Ja natuurlijk. Zo is op 6 januari
de nieuwjaarsreceptie gehouden. Op die avond kon er, indien gewenst, ook gewoon
gebouled worden. Het werd door de hoge opkomst een heel leuke avond.
Al met al weer leuke en uitdagende ontwikkelingen om ons als bestuur maar ook
alle leden op te kunnen gaan richten de komende tijd.
Namens het bestuur,
Rudolph
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Van de leden
Het verhaal van het Oude Jaar
Het Oude Jaar stond op het punt om te vertrekken.
Hij was een oude man geworden.
Het was buiten koud en er lag sneeuw. Daarom had hij een dikke gevoerde jas
aangetrokken.
Toen de klokken twaalf uur sloegen en ieder alleen nog maar oog had voor het
Nieuwe Jaar, verliet het Oude Jaar stilletjes het huis.
Maar toen gebeurde er iets vreemds: zijn jas
bleef haken aan een spijker. Omdat de deur
was dichtgevallen, kon het Oude Jaar niet
meer terug het huis in. Hij moest nu kiezen:
ofwel omkomen van de kou, ofwel zijn hele
jas kapottrekken en dan ook omkomen van
de kou, ofwel aankloppen en om hulp
vragen.
Het Oude Jaar vroeg zich af, of ze hem wel
zouden willen helpen.
Hij was immers voorbij en bedankt….
Ja, natuurlijk, hij had veel gegeven in het
voorbije jaar …. Maar de mensen zijn je
tegenwoordig al gauw weer vergeten.
De mensen willen tegenwoordig alleen maar het nieuwe.
Zo stond het Oude Jaar te denken, daar bij die deur, vol twijfel.
Moe als hij was, viel hij bijna in slaap.
Het was stil geworden in huis. Alles was donker.
Hij klopte aan. Wat hij bijna niet durfde te verwachten, gebeurde:
een kind deed de deur open.
“Ik zal je helpen,” zei het kind.
“Wie ben jij?” vroeg het Oude Jaar.
“Ik ben EERBIED,” zei het kind.
Het Oude Jaar kreeg tranen in zijn ogen. Zo’n lief kind had hij nog nooit gezien.
“Waar ben ik?” vroeg het Oude Jaar.
“In het huis waar het oude nieuw wordt,” zei het kind.
Toen wist het Oude Jaar dat hij niet voor niets had geleefd.

Pauline Bisschops
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Gezellig een avondje uit met vrienden?
Een familie-avond gepland?
Tijd voor een bedrijfsfeest of vergadering?

Voor al deze gelegenheden
heeft De Korf een passende accommodatie!
U kunt voor verschillende activiteiten bij ons terecht:


8 automatische bowlingbanen met airco



Barbecue en tafelgrill restaurant “La Corbeille”



Bumperbowlen voor kinderen



Zaalaccommodatie voor 50 tot 350 personen



Eetcafé Monet met verwarmd terras

BOWLING DE KORF
DE SMIDSE 1
3831 NT LEUSDEN
WWW.DEKORF.NL
Of bel 033-4946731
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Vakantieverhalen down under, oktober 2019
door Henk Renkers
(vervolg)
Tasmanië: Wakey, Wakey. Op 10 oktober om half 6 in de ochtend om klaar te
staan voor de binnenlandse vlucht naar
Hobart, de hoofdstad van Tasmanië.
Tasmanië is net zo groot als België en
Nederland samen en telt ruim 600.000
inwoners. Nog een vrijwel ongerept
eiland met de hoofdstad Hobart gelegen
aan mooie baaien en beschut door
Mount Wellington. Een plaatje om daar
te wonen. Vele mooie wandelingen
gemaakt in de Nationale Parken maar
ook langs de kustlijn. Oranjerode
rotsformaties in de branding en enkele
blowholes. De laatste dag hebben we
een 4-uur durende boottocht gemaakt
om walvissen en dolfijnen te spotten.
Helaas vrij veel wind op zee en
stervenskoud, een graad of 7 in een
open boot. En helemaal niets gezien op
een paar zeehonden na. Het wordt tijd
om de warmte op te zoeken!

Van Melbourne naar Alice Springs. 13 oktober
een binnenlandse vlucht naar Melbourne. Vanuit
deze stad gaan we in een dag of tien door neverneverland naar Alice Springs, in the middle of the
outback. Melbourne is ook weer zo’n mooie
miljoenenstad (6 miljoen inwoners). Een fietstocht door het centrum gemaakt, veel
mooie parken, brede wegen. Australië is in het algemeen een rijk land.
11

De volgende ochtend de start over de Great Ocean Road, voor ons gezelschap een
busreis van bijna 800 km verdeeld over 2 dagen naar de volgende miljoenenstad,
Adelaide.
Een schitterende weg voert je langs prachtige natuurparken ( uiteraard uitstappen
voor soms pittige wandelingen) en de beroemde twaalf apostelen en de
Tower Bridge, dit zijn rotsformaties in de
oceaan. Tijdens de vele stops in de parken
de eerste kangoeroes en emoes gezien.
Onderweg geslapen in een eenvoudige
lodge en de kangoeroes komen je bijna
toedekken.

Vrijdag 18 oktober een vrije dag in
Adelaide; daar de aankomst gezien
van de solarrace, een wedstrijd van
elektrische voertuigen, dit jaar
gewonnen door een Belgische
formatie. Delft en Twente lagen ver
voor maar de wagen van TU Delft
vloog in brand en TU Twente waaide
van de weg.
De volgende 2 dagen waren lange
reisdagen op weg naar Coober Pedy,
een mijnstadje waar opaal gevonden
wordt. Ons bijzondere hotel lag onder de grond, de temperatuur bovengronds kan
oplopen tot 50 graden. In Coober Pedy ben ik even naar het ziekenhuis geweest,
een paardenspuit in mijn kont gehad vanwege een ontstoken bilspier. Het heeft
gelukkig wel de pijn verlicht maar er wachtten mij nog enkele lange reisdagen.
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21 oktober een 700 km lange
busreis naar Uluru, de magische en
heilige rots van de Aboriginals.
Tegen zonsondergang stopten er
tientallen bussen, barbecues
werden uitgeladen en drank werd
royaal geschonken om de toeristen
te laten genieten van de rode
kleuren van de 300 meter hoge
monoliet. Over mijn schouder
kijkend vond ik de zonsondergang
veel mooier.
De volgende ochtend weer wakey
wakey!!!! Om 5.15 uur in de bus
om nu de zonsopgang van Uluru te zien; Uluru heet ook wel Ayers Rock. Ook nu
veel toeristen maar de zonsopgang was de moeite waard. Met een gids de
Aboriginal kunst bekeken rond
Uluru, mooi en interessant. Toen
wij er waren, mocht de rots nog
beklommen worden; iets wat
alleen de Australiërs deden. Twee
dagen later werd het beklimmen
voor eeuwig verboden, de
plaatselijke Aboriginal stam kreeg
het beheer over hun heilige grond
terug.
Op weg naar onze volgende
verblijfplaats enkele
Aboriginalparken bezocht. Mooi,
maar in de kunstwinkels geen
Aboriginal te zien; ook de gidsen
waren weliswaar goed opgeleid maar geen Aboriginals. Die avond een heel
eenvoudig onderkomen, de prullenbak moest buiten staan zo klein was het. Een
klein kampvuur, een heerlijke
barbecue, een prachtige
sterrenhemel, de romantiek
was overal aanwezig.
Een reisgenoot vroeg die avond
zijn vriendin ten huwelijk en zij
zei JAAAA. Champagne!!! (Het
aanstaande paar woonde wel al
9 jaar samen).
Volgende ochtend wakey
wakey, om 6 uur in de bus voor
de laatste rit naar Alice Springs.
Onderweg om half 8 een mooie
en vermoeiende wandeling
13
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naar Kings Creek Canyon. Zo vroeg al erg warm; om 9 uur werden de meeste
wandelingen verboden omdat de temperatuur al 35 graden was. In de middag
aangekomen in Alice Springs, het centrum van de outback maar met slechts 25.000
inwoners. Sinds Melbourne 4200 km in de bus gezeten. Australië is zo ontzettend
groot, 191 keer Nederland.
Onderweg veel roadtrains gezien met stoere kangoeroevangers aan de voorkant. Is
wel hard nodig, onderweg veel doodgereden dieren gezien. Een roadtrain heeft 4
aanhangers, is maximaal 52 meter lang en
mag 80 ton wegen. De meeste ritjes die
de chauffeurs maken, zijn langer dan 3000
km.
Elk jaar vindt er in Alice Springs een
roeiwedstrijd plaats; de Henley-on-ToddRegatta. Omdat de rivierbedding al jaren
droog staat, is de bodem van elke boot
verwijderd en hollen de deelnemers in hun
boten de 2 km van start tot finish. Alice
Springs is ook de geboorteplaats van wat
nu The Royal Flying Doctors heet. Deze

organisatie is in 1928 opgericht vanwege
de enorme afstanden in Australië. Bijna
100 jaar later bestaat de luchtvloot uit 71
vliegtuigen. Naast de piloot is er een
dokter en verpleegkundige aan boord,
elk vliegtuig beschikt over een soort
intensive-care-unit. Ik heb verteld dat wij
in Nederland streven naar een aanrijtijd
van 15 minuten voor de ambulances, in
Australië moet er binnen een straal van
300 km een landingsstrip zijn!!!!!!!!!!

Op 24 oktober afscheid genomen van onze chauffeur; hij mag de bus terugrijden
naar Melbourne, een bijna kaarsrechte weg van 1800 km. Op vrijdag 25 oktober een
binnenlandse vlucht naar Darwin, slechts 1300 km noordelijker.
(Volgende keer verder)
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
But
Als je niet goed meer in staat bent om te bukken, heb je bij de pétanquesport
een probleem. Immers, de boules worden op de grond gegooid en ook het butje
belandt op de grond. Die moeten dus weer opgeraapt worden en dan moet je
bukken. Er is gelukkig een hulpmiddel uitgevonden. Een magneet aan een stuk
touw, waardoor de ijzeren boules worden aangetrokken. Zo kun je die ballen
omhoog trekken tot de gewenste hoogte. Maar het butje is een ander verhaal. In
artikel 3 van het reglement voor de pétanquesport staat omschreven waaraan
een goedgekeurde but moet voldoen. Ten aanzien van het materiaal staat erin
dat ze van hout of kunststof moeten zijn. Geverfde buts zijn toegestaan, maar
noch deze, noch houten buts mogen met een magneet opgetild kunnen worden.
Dat is het probleem. Je kunt met je magneet wel je eigen boules optillen maar
niet de but!
Op de laatste speelwoensdag van het jaar 2019 nam Frans het woord. Ik had
hem dat al eens eerder horen doen, maar wist niet meer wat hij zou gaan
vertellen. Hij meldde dat hij iedereen een drankje wilde aanbieden omdat hij de
komende maandag jarig zou worden. Maar niet alleen daarom. Hij wilde ook
iedereen bedanken omdat zijn medespelers het weer een jaar hadden
opgebracht in het spel met hem steeds opnieuw het butje op te rapen. Dat kon
hij namelijk al jaren niet meer en hij is dus afhankelijk van anderen. Hij is dit jaar
weer erg dankbaar voor de helpende handen.
Hans F. en ik keken elkaar aan. Het drankje wilden we natuurlijk niet afslaan. En
de verjaardag van Frans wilden we graag meevieren. Maar het oprapen van het
butje was voor ons wel een ding. Frans is natuurlijk niet de enige die moeite
heeft met het oprapen van het butje. Versta me goed, we doen het graag,
moeten immers ook verder met het spel, maar ook onze ledematen protesteren
behoorlijk bij het bukken naar de grond.
Hans en ik waren het snel met elkaar eens. We moeten ons hard maken voor
een verandering in het reglement om in de toekomst ook metalen butjes
goedgekeurd te krijgen. We zoeken naar medestanders en starten dan een
handtekeningenactie.
Hans Hijne
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10 Vragen aan …..
1. Wie ben je?
Chris Hanou.
2. Hoe lang ben je al lid van Amicale de
Pétanque?
Ongeveer 25 jaar. We hadden toen nog geen hal,
en speelden 3x per week in weer en wind.

Tot nu toe in deze rubriek
aan het woord gekomen:
Gerrit, Arno, Bert, Hans H.,
Herman, Peep, Rudolph,
Chantal, Anoesjka, Bertus,
Tijmen, Karel, Fred, Mario,
Eliza, Lenie, Annemieke,
Conny, Chris

3. Wat is voor jou de belangrijkste reden om lid te worden en/of te blijven?
Voorheen was ik 2 maanden in voor- en najaar op een camping in Nyons, Frankrijk.
Deze lag midden in het stadje, met ernaast boulebanen. We gingen vaak kijken en
werden uitgenodigd om mee te doen. We hadden alleen campingboules, maar dat
vonden ze niet erg. Van spelregels en strategie snapten we niets. Toen ik eens met
mijn laatste boule probeerde te schieten en de verkeerde raakte en daardoor de
partij verloor, was een van de campingspelers dagenlang boos op me. Ik hoor hem
nog steeds zeggen: schiet nooit met je laatste boule.
Dus vroeg ik op m’n werk wie er verstand van boulen had, en laat dat nou Rudolph
de Groot zijn. Ajax en boulen, zeiden ze tegen mij, daar heeft ie verstand van. En zo
zijn Ursula en ik bij de club gekomen.
4. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan het spel?
Om samen met iedereen te spelen, jong, oud, gehandicapt. Toen ik bij de club
kwam, was er ook ene Tiny,
een oudere dame, vriendin
van Jo, ons erelid. Ze was
bijna blind. Je moest bij de
but gaan staan en hem
aanwijzen. Ook zijn er leden
dement geworden. Geen
probleem, meespelen, zeiden
we. Kijk, dat is Amicale en
dat had ik ook in Frankrijk
geleerd. Eens per jaar werd
er een veteranentoernooi
gehouden, en wij moesten natuurlijk ook meedoen, met al die oudjes. Vreselijk
gezellig, en als er iemand jarig was, kwamen uit de auto de nodige flessen wijn en
koekjes. Prachtige tijden. Was ik nog maar 60 om het weer mee te maken.
5. Hoe vaak speel/oefen je?
Vroeger 3 keer per week, nu alleen nog op de gezellige woensdagmiddag.
6. Doe je mee met competities, of zou je daar graag aan meedoen?
Ik ben nu slechts reserve, op eigen verzoek, maar daarvóór speelde ik mee met de
NPC.
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7. Help je ook als vrijwilliger mee bij iets van onze club?Zo ja, waarmee dan? Zo
nee, waar zou je mee willen/kunnen helpen?
Met Ada, Kees en Ursula heb ik jarenlang de woensdagmiddag geregeld, met veel
plezier. Daarnaast was ik bestuurslid in verschillende besturen en ook bij de
groenploeg. Helaas moet ik het nu wat rustiger aan doen.
Gastboulen hebben Ursula en ik ook vaak gedaan, ook met Johan van Weert. ‘s
Avonds was je bekaf, maar het was altijd heel leuk om te doen. We hebben veel
schik gehad. De poedelprijs was
een reis naar de Bountyeilanden. Daarvoor kregen ze
alvast een bounty mee, de rest
moesten ze zelf betalen. Altijd
lol.
8. Wat mis je nog bij
Amicale?
Nieuwe enthousiaste leden die
ook de handen willen laten
wapperen.
9. Welke andere hobby’s heb
je nog meer?
Op vakantie gaan, tuinieren, lezen en 5-sterrendoorlopers maken
10.
Zijn er nog andere dingen die jou betreffen, die goed zouden zijn voor de
andere leden om te weten?
Zorg op de club dat er warmte, vriendschap, gezelligheid en amicaliteit heerst, zoals
ik het in Frankrijk en in het begin van mijn clubjaren heb meegemaakt. En zoals het
op woensdag nog is.
Kijk eens bij de vele
commissies die we hebben, of
je je daar ook nuttig kan maken.

Ik neem mijn petje af voor het nieuwe bestuur en steun ze in de moeilijke
beslissingen die er genomen zullen moeten worden.
Houd er rekening mee dat ik nog jaren probeer lid te blijven.
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Leuke voorvallen uit het boule-leven gegrepen
JEU
Voor mijn verjaardag kreeg ik van mijn kinderen een bezoek cadeau aan JEU in
Utrecht.
JEU staat natuurlijk voor jeu de boules. Het is een grote ruimte onder de
parkeergarage Paardenveld, waar plaats is gemaakt voor wel tien banen,
afgezet met verhoogde begrenzingen waar je op kan zitten. Bij elke baan zijn
genoeg ballen om te gooien in een rek en een bordje met de spelregels. Zelfs de
hoepels ontbreken niet.
Naast en achter de banen staan tafels en krukken of stoelen om versnaperingen
op te zetten en, als er niet gebould wordt, gezellig te zitten. In het midden van de
ruimte is een grote bar waar je drinken en eten kunt halen. Alles wat je nodig
hebt om het gezellig te maken, kun je daar krijgen; wel zelfbediening.
Het moet gezegd, ik vond het erg leuk. We waren met zes gezinsleden en
konden dus een triplet tegen elkaar spelen. De baan was wel een beetje kort en
smal en je moest je boule ook niet te hoog gooien, anders raakte je een van de
mooie lampen.
Toen wij uitgespeeld waren, heb ik nog even rondgelopen. Mijn conclusie is dat
het een erg leuk initiatief is, dat het ‘t niveau haalt van een bowlinghal (het heeft
ook helemaal dezelfde sfeer) en dat het voorziet in een grote behoefte. Het was
afgeladen druk. Of je er ook betere boulers kunt tegen komen die een balletje
willen oefenen, betwijfel ik. Het spel dat op vrijwel alle banen gespeeld werd,
stond dichter bij het balletje gooien op het strand dan bij een goede partij spelen
in een mooie boulehal.
Hans Hijne
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Voor een goed advies en service
Van tapijt, gordijnen, karpetten, bedden en zonwering
Nu ook parket
Dealer van:
Parade, Desso, Tretford, Forbo Krommenie,
Ado, Kobe, Auping, Pullman, Easthorn,
Avek, Polydreen, Polydaun, Ideens,
Luxaflex, Sunway, Bece, Romo en Chivasso
Zwarteweg 8
3833 AL Leusden

Tel. (033) 494 7472
Fax (033) 495 2087
www.vandeburgwal.com

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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Wegens succes stamppottenbuffet geprolongeerd
Wederom organiseren wij, Elly vd Heuvel, Piet Hendriks, Ada van ‘t Klooster en
Hans Franck, een supergezellig en -lekker stamppottenbuffet. De ingrediënten van
het heerlijke buffet willen wij weer bestellen bij Keurslager Dennis Timmer uit
Leusden.
Uitnodiging deelname voor alle Amicalers:
Amicale woensdagmiddag winter-stamppottenbuffet.
Plaats: kantine Amicale de Pétanque
Datum: woensdag 22 januari 2020, tijd 17.00 tot 19.00 uur.*
Kosten buffet: € 16,- per persoon. Betaling bij opgave deelname buffet.
Opgave deelname bij Elly, Piet, Ada of Hans Fr.
Sluitingsdatum voor opgave deelname buffet is 8 januari 2020.
*Minimale aantal deelnemers voor doorgang van het buffet is 30 personen.
Je partner, vriend of vriendin is ook van harte welkom die woensdagmiddag om mee
te boulen en vervolgens deel te nemen aan het buffet. Wij zien ernaar uit om met
elkaar een gezellige bijeenkomst te hebben woensdag 22 januari.
Deelname van harte aanbevolen door het Stamppottencomité
Elly, Piet, Ada en Hans Fr.

Chris :
Op 22 januari , gaan we weer stamppot eten. Ik vond nog een verhaaltje uit de
APropos van 2007. Toen gingen we voor het eerst samen eten. Ik herinner me nog
dat we buiten aten want het was een prachtige dag. Wat waren we toen nog
jong, en helaas zijn er een aantal onder ons niet meer.
vervolg
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ZO MAAR EEN WOENSDAGMIDDAG
Wat zijn we toch gelukkig om lid te zijn van zo'n gezellige club! Neem nou
bijvoorbeeld woensdag 22 augustus 2007. Twee weken ervóór zaten we met zo'n
18 man gezellig na te kletsen en te drinken. Wat is het toch knus, zei men, kunnen
we niet eens met elkaar eten? Bijna iedereen was er direct voor. Wordt het de Griek
of een barbecue? Nee toch maar lekker hier, is goed voor de baromzet en we
hebben een prachtige locatie.
Zo gezegd zo gedaan. Uiteindelijk waren we met 22 mensen. Enkelen hadden
hun partner meegenomen, om te laten zien dat ze toch echt woensdags gingen
boulen, en de meesten van hen konden nog een aardig balletje gooien ook. Om
17.00 uur stopten we met spelen en werden de tafels en stoelen buiten gezet.
Eerst kregen we pruimentaart, gemaakt door Gerty, de vrouw van Jan Zeeman.
Heerlijk was het. Volgende keer maar 2 stuks maken, alstublieft. Jan had ‘s
morgens de pruimen zelf geplukt (als eieren zo groot).
Daarna tomaten- en groentesoep, gemaakt door Frans, met als specialiteit
soepballen. Franse ballen (boules) dus. Heerlijk. Hij bloosde van de complimenten
en beloofde meteen voor der winter snert te maken, met kniestukken, varkenspijpen
en wat al niet meer.
Ondertussen vroeg mevrouw Van Riezen of ze
naast me mocht zitten. Ze had al twee partijen
met Eric gespeeld en dat vond ze wel genoeg.
Volgens haar sprak ik duidelijker dan Eric. Ik
mocht op het laatst Jo tegen haar zeggen. Hoe
vind je dat? Ik als snotneus naast zo'n dame en
dan Jo zeggen. Eric was duidelijk jaloers.
Vervolgens gingen we over op de huzarensalade
en een kaasplateau, allemaal door Therèse
verzorgd. Het was om te smullen. Een grote
schaal taboulé à la Marianne vond ook gretig
aftrek, maar er was zoveel, dat we de volgende
dag weer taboulé thuis aten. Een schaal met
vruchtensap van Ursula ging er vervolgens ook
goed in en menigeen is twee keer gaan halen.
Zelfs mijn tafeldame Jo (voor jullie mevrouw Van
Riezen) heeft wel 3 keer opgeschept.
Tenslotte nog een marsijsje toe, om de energie
op te wekken om alles weer op te ruimen en huiswaarts te gaan.
Ondertussen hebben Kees en ik de boeken van Coen ook maar op de zolder gezet.
Het staat er nu tjokvol. Wanneer hij dat allemaal moet lezen, is mij een raadsel. Hij
is er nooit. Volgens mij leest hij alleen het laatste hoofdstuk van elk boek.
Kortom, we vermaken ons uitstekend op de woensdagmiddag en staan ook klaar
voor de clun. Is dat niet AMICAAL?
Ik verheug me al weer op het volgende etentje.
Chris
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Competities
Onze teams in de competities.

De laatste periode van 2019 zijn nog twee wedstrijden gespeeld, op 30
november en op 14 december. Het eerste team van Amicale blijft verbazen in de
vierde divisie. Waar vorig jaar van dezelfde tegenstander werd verloren, werd nu
zelfs een overwinning eruit gesleept. Het team staat nu op een onverwachte
geweldige tweede plaats met 8 punten. Vier gewonnen, geen gelijk en twee
partijen verloren. Ga vooral zo door in het nieuwe jaar. Onze vaste reporter
Peep doet verslag van deze spannende wedstrijden.
NPC, 30 nov. 2019, Amicale 1 tegen Randenbroek 3
Dat zou knokken worden, daar hadden we ons op voorbereid (op ons
trainingskamp in Qatar..). We gingen er voor.
In de eerste ronde merkten we al meteen dat de Randenbroekers erop
uit waren het ons flink moeilijk te maken. Dat lukte echter in maar één
partij. Die eindigde in 1-13. De andere twee verliepen beter, kijk maar
naar het resultaat: 13-5 en 13-7. Knokken moesten we en dat had
succes, we stonden met 2-1 voor. In de tweede ronde scoorden we twee
overwinningen: 13-6 en 13-2. Ruim! Nou lijkt het of het allemaal van een
leien dakje ging, maar zo was het niet. We streden en kwamen boven.
Stand 4-1, wat betekent dat de einduitslag minstens een gelijkspel zou
zijn. Knokken opnieuw in de derde ronde. Van de drie partijen wonnen
we er één (13-8), zodat de eindoverwinning een feit was. Maar kijk naar
die andere twee partijen: 12-13 en 11-13. Dat was heel close, en daaruit
blijkt hoeveel strijd we hadden moeten leveren. Maar dan winnen met 53 geeft toch wel veel voldoening. Bitterballen!
14 december 2019, NPC, Hakhorst 1 tegen Amicale 1
Dat zou wat worden: wij tegen onze zustervereniging. Spektakel?
Dat verwachtten we wel, zeker omdat wij twee geblesseerde spelers
hadden (Henk B was een paar dagen geleden geopereerd aan zijn knie,
Cees de dag ervoor gevallen wat hem gebroken/gekneusde ribben
opleverde). Gelukkig konden we dat opvangen binnen het team, maar of
dat genoeg was … We zouden zien. De eerste ronde gaf drie keer winst
(13-9 en 13-9 en 13-0). Kat in ’t bakkie! Hoera en wat kon ons nog
overkomen? Dat zouden we zien! In de tweede ronde verloren we beide
partijen, en wel met 5-13 en 2-13. Het was wel even schrikken, wat een
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uitslagen! Dat we nog met 3-2 voor stonden, was geen garantie dat we
de dagwinst konden pakken. Van de derde ronde hing het af, en dat
realiseerden de Hakhorsters zich ook. Ze vochten als leeuwen, maar
wonnen slechts één partij (13-6). Wij dus twee partijen (13-8 en 13-7),
met als beloning de dagwinst van 5-3. We kregen het echter niet voor
niets. Moe waren we, maar blij dat we onze mooie positie in deze divisie
zo verdedigd hadden. Voor ons mocht het Kerstmis worden.
Het tweede team speelt in de zesde divisie. Waar het vorig seizoen moeizaam
ging, worden nu toch heel aardige resultaten behaald. Dat betekent een
verdienstelijke vierde plaats met vijf punten. Twee wedstrijden gewonnen, een
gelijk en drie verloren. Ze nemen zich voor het nieuwe jaar nog beter te spelen.
Cor doet verslag van de laatste twee wedstrijden en daar ben ik heel blij mee,
omdat we zo alle Amicalers goed op de hoogte kunnen houden.
Amicale 2 thuis tegen Mazijk.
Het kostte de nodige inspanning om de auto op de parkeerplaats kwijt te
raken aangezien onze sportieve buren ook een activiteit hadden
georganiseerd. Eenmaal binnen bleek de verwarming in de kantine
opstartproblemen te hebben, na tel. contact met de installateur kreeg
men de verwarming aan de praat. Nu beginnen waar we voor waren
gekomen: BOULEN!!!De eerste ronde konden we positief afronden met
een 2–1 voorsprong. Na een bakkie gedaan te hebben waarbij het
gezellig was dat team 1 ook thuis speelde, konden we aan de tripletten
beginnen. Deze konden we beiden aan ons conto toevoegen waardoor
er minimaal een gelijkspel inzat. Na het nuttigen van een warme hap
begonnen we vol goede moet aan de derde ronde. Het leek erop dat de
tegenstander enigszins vermoeid begon te raken want met resp. 13 – 6,
13 – 3 en een mooie 13 – 0 werden ze van de baan geblazen. Waardoor
we met een 7 – 1 huiswaarts gingen. Met het resultaat van de vorige
wedstrijd waarin eveneens met 7 – 1 werd gewonnen kan team 2 de
onderste regionen in de ranking verlaten.
Op 14 december speelde team 2 tegen Cercle de Pétanque. Met de
voorgaande zegereeks nog in gedachten wilden we ook hier een goed
resultaat neerzetten. Het eerste rondje werd met een nipte 2–1
achterstand afgesloten. Niets aan de hand, gelegenheid genoeg om dit
recht te zetten. De tripletten in de tweede ronde werden met een
respectievelijke 13 – 12 en 12 – 13 afgesloten waardoor de achterstand
niet werd verkleind. Dan maar vol inzetten op de derde ronde. Eerst nog
even een bakkie en iets warms uit de frituur en dan knallen. Het
gewenste resultaat bleef echter uit, alle partijen in de derde ronde
gingen naar de tegenstander waardoor de einduitslag een 2 – 6 werd.
Alweer de laatste NPC wedstrijd van 2019. Goed overwinteren en dan
proberen de middenmoot in de ranking in 2020 te ontstijgen.
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Op donderdag spelen onze vier teams met wisselend succes.
In de Hoofdklasse hebben we twee teams. Bauke en Rudolph spelen al de
gehele competitie zonder invallers. Toch blijven de resultaten tegenvallen. Dat
moet volgend jaar zeker beter worden, want opnieuw degraderen is dit team
toch wel onwaardig. Ze staan nu op de veertiende plaats met vier winstpartijen
en elf verloren wedstrijden. Ze horen echt in de hoofdklasse, maar betere
resultaten zijn dan wel een must.
Dat zou je ook denken van ons tweede team. Die begonnen de competitie heel
voortvarend. Toen was Jeroen de invaller voor de reizende Joop. Maar het
wordt langzamerhand moeilijker. De laatste twee avonden werd nog maar één
partij gewonnen. Ze staan in diezelfde hoofdklasse nog wel op de twaalfde
plaats met zes keer winst en negen keer verlies.
In de eerste klasse A speelt het derde team met Henk R. en Herman, in de
eerste klasse B spelen Henk B. met invaller Jan en Tijmen voor Hans. Beide
teams doen het heel behoorlijk met zeven winstpartijen en acht keer verlies. Dat
betekent voor team 3 een twaalfde plaats en voor team 4 een tiende plaats. Op
deze plaatsen lijkt handhaving wel gegarandeerd.
Hans Hijne
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De Duiventil
Ik ben niet zoveel meer op de vereniging en daardoor ontgaat het me een beetje of
onze boekenbibliotheek loopt. Bij navraag blijkt dat toch wel het geval voor een
aantal leden.
We hebben dus besloten om toch nog even door te gaan. Sterker nog, we gaan op
zoek naar een andere kast. Deze kast, genaamd de Duiventil, is vol. Het blijkt dat er
meer boeken worden ingezet dan uitgehaald. Daardoor ligt een aantal boeken naast
de kast, wat natuurlijk een vrij slordig beeld geeft en zeker niet de bedoeling is.
We gaan dus ook kijken welke boeken er niet of weinig gekozen worden en die
brengen we naar de kringloop. Kijk dus nog even gauw of je een boek vindt dat je
graag wil lezen of zelfs in bezit wilt hebben. Dat mag voor deze keer.
En nu maar hopen dat ons literair initiatief een doorstart kan maken.
Hans Hijne

Lenen of ruilen
Het rode boekenkastje in de kantine is te klein! Er komt een grotere kast, waar nog
veel meer enthousiaste lezers het boek van hun keuze kunnen uitzoeken.
Want ze zijn er wel, de enthousiaste lezers, maar het kunnen er nog veel meer
worden. Misschien helpt de grotere kast: een breder aanbod; alles overzichtelijker;
men hoeft niet zo diep te bukken …..
Enfin, we zullen het zien in het nieuwe jaar. Lekker lenen of ruilen dus, en
aanvullen, niet te vergeten!
Veel leesplezier!
Pauline Bisschops
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Sint-Eurotoernooi
6 december 2019
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De winnaars van het SintEurotoernooi

Flyers
Van de volgende toernooien zijn de data bekend en zo snel als mogelijk zullen de
aankondigingen op het publicatiebord opgehangen worden. Of kijk op de
WWWebsites van verenigingen als je naar hun toernooien wilt gaan.
26 jan.
Retro Triplette Cyclus 3
8 februari Snerttoernooi
9 mei
Grand Prix Animo

De Gooiers
Les Taxateurs
Boule’Animo

Nieuw-Loosdrecht
Culemborg
Dieren

Voor een overzicht van alle georganiseerde toernooien in de nabije toekomst
verwijzen we naar de informatie op de site van de NJBB, de sites van de
verenigingen en op de site van OnTip.
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Verenigingsinformatie
Bordsponsors
Onze fraaie Pétanquehal wordt gesierd door reclameborden van de volgende
fantastische ondernemingen:
AFAS

Software
Philipsstraat 9, Leusden

Greefhorst

Fietsen
Hamersveldseweg 75, Leusden

Herder

Loodgietersbedrijf
Hamersveldseweg 76, Leusden

RuVis

Visspeciaalzaak
’t Plein 37, Leusden

BELANGRIJKE DATA VOOR BEGIN DIT JAAR
Speeldata interne toernooien:
Vrijdag 17-01-2020
2 Eurotoernooi
Vrijdag 28-02-2020
2 Eurotoernooi
Maandag 30-03-2020
Openingstoernooi

Husseldoubletten
Husseldoubletten
Husseldoubletten

Wintertoernooien met externe inschrijvingen:
Zondag 5-1-2020
Wintertoernooi
Zondag 22-3-2020
Voorjaarstoernooi

Vaste doubletten
Vaste doubletten

Trainingen door Ed Bosch:
Dinsdagavond :
7-01-2020.
Speeldata NPC:
11-01; 18-01; 1-02; 15-02; 29-02; 14-03; 28-03.
Speeldata WDC:
9-01; 23-01; 6-02; 20-02; 5-03.
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Aanmelding
Voor informatie over het lidmaatschap of een aanmeldingsformulier kunt u contact
opnemen met het secretariaat: secretaris@amicaledepetanque.nl .

Contributie
Contributie voor volwassen leden:
De contributie over heel 2020 bedraagt
Lid worden in het eerste kwartaal kost
Lid worden in het tweede kwartaal kost
Lid worden in het derde kwartaal kost
Lid worden in het vierde kwartaal kost

€ 80.
€ 50.
€ 40.
€ 30.
€ 20.

Contributie voor jeugdleden bedraagt

€ 20.

LET OP: Naast deze contributie voor het verenigingslidmaatschap geldt een
verplichte afdracht aan de NJBB, de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
Voor volwassenen is dat in 2020: € 22,50 (v.a. 1 juli € 11,25).
Voor jongeren tot 18 jaar:
€ 11,25 (v.a. 1 juli € 5,75).
Administratiekosten voor de bond bij overschrijving: € 5,00.
Administratiekosten voor de bond bij een extra lidmaatschap: € 5,00.

Privacy
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de
overheid heeft Amicale de Pétanque een privacybeleid opgesteld. Voor de
tekst van dit beleid verwijzen wij u naar onze
website: https://www.amicaledepetanque.nl"
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Overige zaken
De wedstrijdcommissie bestaat uit de leden Joyce Bokhorst, Herman Kok en
Anoesjka Vendeville.
De arbitragecommissie bestaat uit Joop de Wilde, Henk Renkers en Hans Hijne.
Joop de Wilde is het aanspreekpunt van deze commissie.
bestuur@amicaledepetanque.nl
info@amicaledepetanque.nl

Catering:
Algemene zaken:

WWWebsite http://www.AmicaleDePetanque.nl
Websitebeheer: websitebeheerder@amicaledepetanque.nl
De website wordt beheerd door Joop de Wilde.

Commissies en hun contactpersonen
Commissie

Contactpersoon

APropos
Automatisering
PR Commissie
Sponsoring
PR
Ledenwerving
Website
Lief en Leed
Wedstrijdcommissie
Interne competities
Interne toernooien
Externe competities
Externe toernooien
Arbitragecommissie
Ballotagecommissie
Kascommissie
Kantinebeheer
Inkoop bar
Bardiensten
Gastboulen
Schoonmaak
Vuilafvoer
Plasticafvoer
Onderhoud groen
Gebouw en Terrein
Privacycoördinator
Ledenadministratie

Hans Hijne

Henk Renkers
Hans Hijne
Marian Vreeswijk
Joop de Wilde
Pauline Bisschops
Herman Kok
Herman Kok
Herman Kok
Herman Kok
Herman Kok
Joop de Wilde
ad hoc
Carla de Wilde
Carla de Wilde
Hans Franck
Joop de Wilde
Elly van den Heuvel
Peep Vreeswijk
Pauline Bisschops
Arno Wildeman
Joop de Wilde
Peep Vreeswijk
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Verantwoordelijk
bestuurslid

Nader te
bepalen.

Barbezetting

maandag 6 januari NIEUWJAARSRECEPTIE Joyce & Carla
woensdag 8 januari clubmiddag

Kees & Ada

zaterdag 11 januari NPC 1+2

???????????????

maandag 13 januari clubavond

Tijmen

woensdag 15 januari clubmiddag
maandag 20 januari clubavond
woensdag 22 januari clubmiddag
vrijdag 24 januari EUROTOERNOOI
maandag 27 januari clubavond

Chris & Ursula
Gerrit
Fred & Egbert
Carla
Slimen

woensdag 29 januari clubmiddag

Piet & Hans dS

woensdag 29 januari WODOCO

???????????????

maandag 3 februari clubavond
woensdag 5 februari clubmiddag

Arno
Tijmen & Gerrit

Bovenstaande barbezetting is de voorgestelde indeling. Door het wisselen van
bardiensten kan de barbezetting hiervan afwijken.
De actuele barbezetting met de laatste aanpassingen hangt in de hal op het
prikbord.

Sluitingsdata inleveren van kopij in 2020
1 januari
1 juli

29 januari
2 september

26 februari
1 april
30 september 28 oktober

29 april
27 mei
2 december 30 december

De sluitingsdatum is telkens de woensdag na de laatste husselavond van de
maand.
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Verjaardagskalender
januari

Lydia Stroebel 21 januari
Arno Wildeman 21 januari
Tijmen de Kruijff 31 januari

februari

Henk Boer 7 februari

Husselleidersrooster
6 januari NIEUWJAARSRECEPTIE
13 januari Gerrit den Besten
20 januari Herman Kok
27 januari Karel Termaaten
3 februari Peep Vreeswijk
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